PRAVIDLA AKCE „NOVÁ PRODEJNA NOVÉ MĚSTO“
Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně a v plném rozsahu stanoví pravidla soutěžní a
odměnové akce „Nová prodejna Nové Město“ (dále jen „akce“).

ORGANIZÁTOR
Organizátorem a současně pořadatelem akce je společnost ČEPRO, a.s., Dělnická 213/12, Holešovice,
170 00 Praha 7, IČO: 60193531 (dále jen „organizátor“).
DOBA TRVÁNÍ A ÚZEMNÍ PŮSOBNOST SOUTĚŽE
Akce bude probíhat na území České republiky, na čerpací stanici Nové Město, 28002 Břežany I areál
skladu Čepro a.s. 52, a to od 1. 11. 2021 0:00:00 do 30. 11. 2021 23:59:59 (dále také jako „doba
trvání akce“).
Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli i bez udání důvodu prodloužit či zkrátit dobu trvání akce,
změnit pravidla akce anebo akci zrušit.
Po celou dobu trvání akce bude organizátor k dispozici pro případné dotazy na e-mailové adrese
marketing@ceproas.cz.
ODMĚNY A VÝHRY V AKCI
Odměny a výhry v akci získají ti zákazníci, kteří splní všechny podmínky stanovené těmito pravidly pro
získání odměn a výher. Do akce jsou vloženy následující odměny a výhry:

ODMĚNA ZA NÁKUP:
Káva zdarma
Drobný dárek od společností ČEPRO nebo Pražská energetika

VÝHRA V SOUTĚŽI:
Testovací jízda s rallye jezdcem Václavem Pechem - http://vaclavpech.cz/ (uskuteční se v roce 2022)
Zážitek v Hummer centru - https://www.hummer.cz/ (dle platnosti získaného poukazu)

ÚČAST V AKCI
Akce se může zúčastnit jakákoli osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky,
která v době konání akce nakoupí jakékoliv zboží na prodejně na čerpací stanici Nové Město – vyjma
paliva. Provedení každého nákupu opravňuje zákazníka pouze k jedné odměně a jedné soutěžní
registraci. Soutěžící se může soutěže účastnit opakovaně, ale vždy s novou účtenkou/nákupem.
Maximální počet nákupů je omezen na čtyři nákupy na zákazníky na den.
U každé přijaté soutěžní registrace jsou evidovány následující informace:
jméno, příjmení, e-mailová adresa zadaná do soutěžního formuláře,

Z akce jsou vyloučeni všichni zákazníci, kteří jakýmkoliv způsobem poruší pravidla akce. Na osoby
z akce vyloučené se nahlíží, jako by se akce nezúčastnily. O vyloučení osoby z akce rozhoduje s
konečnou platností organizátor soutěže.
Organizátor není odpovědný za případnou technickou poruchu na zařízeních třetích stran.
Účastí v akci vyjadřuje zákazník svůj souhlas s tím, aby mu organizátor zasílal informace týkající se
akce a jeho účasti v ní na e-mailovou adresu zadanou při soutěžní registraci.
Po dobu trvání akce se soutěžní části může účastnit s identickou e-mailovou adresou pouze jeden
soutěžící.
Nákupy a soutěžní registrace lze v průběhu trvání akce opakovat s identickou e-mailovou adresou
vícekrát, ovšem pokaždé s jinou účtenkou/jiným nákupem. Tatáž fyzická osoba může získat po dobu
trvání soutěže více odměn.
Vzniknou-li pochybnosti, zda zákazník dodržel pravidla akce, je organizátor oprávněn si od daného
zákazníka vyžádat součinnost pro ověření. V případě odmítnutí poskytnutí součinnosti nebo
prokázání porušení pravidel bude zákazník z akce vyloučen.

ZÍSKÁNÍ ODMĚNY V AKCI
Každý zákazník, který v době trvání akce nakoupí v prodejně čerpací stanice Nové Město (ne pohonné
hmoty) a řekne obsluze heslo „Nová prodejna“, dostane žeton na kávu zdarma.
Každý zákazník, který v době konání akce nakoupí v prodejně čerpací stanice Nové Město a přijel si
přitom dobít elektromobil, dostane od obsluhy drobný malý dárek (heslo není nutné).

ZÍSKÁNÍ VÝHRY V SOUTĚŽNÍ ČÁSTI AKCE
Každý, kdo získá kávu zdarma nebo malý dárek dle pravidla zmíněného výše, má zároveň šanci zařadit
se do slosování o ceny – testovací jízdu s Václavem Pechem nebo zážitek v Hummer centru. Soutěžící
u obsluhy vyplní registrační lístek, který vrátí obsluze. Po skončení akce proběhne losování, ze
kterého vzejdou dva výherci – každý získá jeden ze jmenovaných zážitků.
O výhře bude soutěžící informován po ukončení soutěže, a to prostřednictvím emailu, který byl zadán
při soutěžní registraci. Soutěžící je povinen v souladu s instrukcemi ve zprávě sdělit veškeré údaje
nezbytné pro vypořádání výhry, tedy zejména své jméno, příjmení a doručovací adresu na území
České republiky.
Organizátor soutěže je oprávněn v souvislosti s předáním výhry v této soutěži požadovat, aby výherce
prostřednictvím kopie osobního dokladu doložil, že je starší 18 let. V případě, že tuto podmínku
nesplní, nebude mu výhra předána.
Pokud výherce nesplní podmínky pravidel, je ze soutěže vyloučen a jeho nárok na výhru zaniká. V
případě, že soutěžícímu zanikne nárok na výhru, je místo něj vybrán náhradník.
Na vypořádání všech výher má organizátor čas do 31. prosince 2021.
Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci společnosti ČEPRO, nájemci a obsluha čerpacích stanic
EuroOil, zaměstnanci zúčastněných dodavatelů a agentur, a to včetně rodinných příslušníků.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Výhrou v soutěži nevzniká nárok na poskytnutí náhrady za hmotnou výhru formou finančního či
jiného plnění.
Organizátor si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající
hodnoty.
Výhry není možné reklamovat, ani měnit jejich typ či provedení. Na výhru nevzniká právní nárok
vymahatelný soudní cestou. Organizátor nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky
související s účastí v soutěži a užíváním výhry.
Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s těmi to pravidly.
Dotazy k soutěži lze zasílat soukromou zprávou organizátorovi přes Facebook nebo na email
marketing@ceproas.cz.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Zákazník uděluje vstupem do akce společnosti ČEPRO, a.s. souhlas se zpracováním poskytnutých
osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, email, telefonní číslo a korespondenční adresa za účelem
vyhodnocení soutěže, distribuce výher, řešení otázek souvisejících s účastí v soutěži; po splnění účelu
budou osobní údaje zlikvidovány. Souhlas uděluje zákazník podle nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen
„zákon“), jakož i uděluje souhlas se zasíláním obchodních sdělení v rámci akce prostřednictvím
elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. Zákazník bere na vědomí, že poskytnutí údajů
je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese správce odvolat, že má právo
přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných
osobních údajů, jejich likvidaci, atd. Nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení může soutěžící
projevit zdarma zasláním zprávy na e-mail: soutez@soutezeurooil.cz. V předmětu zprávy musí
zákazník uvést slovo NEZASÍLAT. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení
organizátorovi. Odvolání souhlasu během doby trvání akce povede k vyloučení ze soutěže.
Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby jím poskytnuté osobní údaje byly zpracovávány v
rozsahu a k účelům výše uvedeným i prostřednictvím třetích osob pověřených organizátorem.
Účastí v soutěži uděluje soutěžící organizátorovi souhlas s uveřejněním jména a fotografie ve
sdělovacích prostředcích, v tištěných případně elektronických médiích, na webových stránkách
organizátora, zejména za účelem vyhlášení výherců a k propagačním účelům.
V souvislosti se zpracováním osobních údajů soutěžícího ze strany organizátora může soutěžící
uplatňovat následující práva:
právo na přístup k osobním údajům a na pořízení kopie osobních údajů, které organizátor o
soutěžícím zpracovává;
právo na opravu a doplnění osobních údajů v případě, že soutěžící zjistí, že organizátor o jeho osobě
zpracovává nesprávné nebo nepřesné osobní údaje;
právo na výmaz osobních údajů. Na žádost soutěžícího může organizátor za určitých, právními
předpisy stanovených podmínek vymazat osobní údaje soutěžícího;
právo na omezení zpracování osobních údajů soutěžícího;
právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů;
právo odvolat udělený souhlas;
právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Kontaktní údaje:
V případě dotazů či žádostí týkajících se této soutěže nás můžete kontaktovat:
e-mailem: marketing@ceproas.cz
poštou na adresu ČEPRO, a.s., Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7
V Praze dne 1. 10. 2021

